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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 كتاب الظهار

 .ُمْشتق من الظَّهر وهو ما يُ رْكب ، فاملرأة هي مركوب زوجها فُسمِّيت َظْهراً  :الظِّهار 
أنِت عهّي  : " ا يت ي من كما  امللل  ، وألهه وو  الرج  مامرأهه ويَ تَّضح معىن الظهار يف الفقه مب

الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إال الآلئي  : قال تعالى ، " كظهر أمي 
 .ولدنهم وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً 

 [وهو ُمْحرم : ] قوله 
، فهو باعتبار  وإنهم ليقولـون منكرًا من القول وزورًا  : قدمة  فالظهار حمرٌ  إمجاعًا لآلية املت

اإلنشاء ُمنكر ألنه أنشت حترمي املرأة هبذا الهفظ وما شك أن هذا التحرمي منه منكر ، فقد َحرَّ  ما هو مباح ، 
 .وهو خرٌب كاذب ؛ ألنه أخرب أن امرأهه كتُمِّه يف الوطء وما شك أن هذا خرب كاذب 

 [فمن شبَّه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من َتْحرم عليه أبداً : ] قوله 
أنت عهيَّ َحرَا  كتُمِّي :  " فمن َشبَّه زوجته جُبْمهتها أو بعضها ببعض أو بك  من حَتُْر  عهيه ، فإذا وا 

، " أنت َعهيَّ كظهر أُمِّي : " ه فقد َشبَّه مُجْهة امرأهه جِبُْمهة أَمِّه ، أو ببعض أُمِّه يف وول" أو أنِت َعهيَّ كتُمِّي "  
فَ ْرجك َعهيِّ حرا   :  " فقد َشبَّه بعض امرأهه جِبُْمهة أُمِّه ، وإذا وا  " فَ ْرجك عهيَّ حرا  كتُمِّي : " وإذا وا  
 .فقد َشبَّه بعض امرأهه ببعض أُمِّه " كْفرج أُمِّي 

 [بنسٍب أو َرضاع : ] قوله 
أنت : " عهى األبد بنسب كتمه ، أو بسبب مباح كالرضاع ، كتن يقو   فإذا َشبَّه امرأهه مبن حتر  عهيه

 ".أنت عهيَّ حرا  كتمك : " أو بسبب مباح آخر كاملصاهرة فقا  " عهيَّ حرا  كتخيت من الرضاع 
أنه إن شبَّهها مبن حتر  عهيه ما عهى التتبيد كتخت زوجته أو عمتها أو خالتها ، : وظاهر كما  امللل  

يس بظهار ، وهو رواية عن اإلما  أمحد وهو مذهب الشافعي ؛ وذلك ألنه ليس مبنصوص عهيه فإن ذلك ل
وليس مبعىن املنصوص عهيه ، فهيس هشبيهًا باأل  وليس هشبيهًا مبن هكون كاأل  ، وذلك ألن األ  حتر  عهى 

ق امرأهه أو بانت فيِح َّ له أن التتبيد ، وهنا هذه املرأة وهي أخت زوجته وحنوها ما حتر  عهى التتبيد ، فإذا طهَّ 
 .ينكحها 

حرِمة : " وهو كما لو وا  مامرأهه : والوا 
ُ
 " .أنت عهيَّ كزوجيت احلائض أو كزوجيت امل
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 وهذا هوأن هذا ظهار ، : والقو  الثاين يف املستلة وهو املشهور يف املذهب ، وهو مذهب اإلما  مالك 
لتتبيد أو إىل أمد هذا غري ملثر ، فقد شبه امرأهه مبن حتر  عهيه ، ، وذلك ألنه حترمي ، وكونه عهى ا الراجح

" أنت عهي حرا  : " وهقد  أنه إذا وا  مامرأهه " أنت عهيَّ حرا  : " فتخت زوجته حتر  عهيه ، فكما لو وا  
 .أنه ظهار فكذلك هنا 

ْحرِمة وياس مع الفارق ، والفارق من 
ُ
 :وجهني ووياس ذلك عهى امرأهه احلائض أو امل

ُْحرِمة حَي َّ له أن ينظر إليها .1
 .أن امرأهه احلائض حي  له أن يستمتع هبا دون الفرج وامرأهه امل

ْحرِمة فعهيه اإلمث وما حد ، وأما َوْطء َأخت الزوجة فإن فيه حدًا فهو  .2
ُ
أنه إذا وطئ امرأهه احلائض أو امل

 .زنا 
 [من ظهر أو بطن أو عضو آخر ال ينفصل : ] قوله 
 .يف بيان البعض ، من ظهر أو بطن أو عضو آخر كاليد أو الفخذ هنا 
ما بد أن يكون العضو ما ينفص  ، أما إذا كان ينفص  كالشعر وحنوه فما ، ملا : أي " ما ينفص  " 

 .هقد  يف كتاب الطماق 
 [ أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه : بقوله لها : ] قوله 

 أنت مين كظهر أمي: " أو " ر أمي أنت معي كظه: " أو " أنت عهي كظهر أمي : " فإذا وا  هلا 
 .وحنو ذلك من األلفاظ اليت هد  عهى الظهار فهو ظهار " أو أنت عهي كظهر أخيت " 

 .أ  الزوجة : مراده باحلماة " أو وجه محا ي : " ووله 
ن هكون هناك خصومة أو أن يكون وا  ذلك يف فإن كان مثت ورينة هد  عهى إرادة الظهار كت 

غضب فهو ظهار ، وأما إن مل هكن هناك ورينة فُيَديَّن بنيته ويُقب  ذلك ُحْكمًا ألن ذلك حيتم  أن يكون يف 
 .الكرامة أي أين أكرمك كما أكر  أمي ، فإن هذا الهفظ يقع 

أنت عهي : " مُجهة امرأهه ، بتن يقو  وعن اإلما  أمحد أن التشبيه الذي يرتهب عهيه الظهار هو هشبيه 
فخدك عهي كظهر " أو " يدك عهي كظهر أمي : " أما إذا شبه بعضها فإن ذلك ليس بظهار ، فهو وا  " 

 .فإن ذلك ليس بظهار وذلك ألنه ليس مبنصوص عهيه " أمي 
مبن حتر   ، فسواء شبه مجهة امرأهه أو بعضها وهو الراجحوذهب مجهور العهماء إىل أن ذلك ظهار 

 .عهيه فهو ظهار ، وذلك ألن املرأة ما هتبعَّض عهيه حماً وحرمة 
 [أنت علي حراٌم كالميتة والدم فهو مظاهر : أو : ] قوله 

 .هقد  هذا يف درس سابق وأنه ظهار
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 [وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته : ] قوله 
 : فقال فهيس بظهار ألن اهلل ود َخصَّه بالرج " أنت عهيَّ كظهر أيب : " إذا والت الزوجة لزوجها 

وهذا هو مذهب مجاهري العهماء ، فإذا والته املرأة فهيس بظهار لكن ه   الذين يظاهرون منكم من نسائهم 
 عهيها الكفارة أ  ما ؟

 .أن عهيها كفارة ظهار كما وا  امللل  ؛ وياساً عهى الزوج : املشهور يف املذهب  .1
أنه ليس عهيها كفارة الظهار ، : يف املستلة وهو مذهب اجلمهور ورواية عن اإلما  أمحد والقو  الثاين  .2

 .وليس عهيها كفارة اليمني 
ألنه ليس بظهار فيرتهب عهى ذلك أنه ما كفارة ظهار فيه ، فاهلل عز وج  أوجب الكفارة فيما : والوا  

أنت : " لظهار ، وهو كما لو وا  أَلَمته مساه ظهارًا وحنن ما نسمي هذا ظهارًا فما جيب فيه كفارة ا
أنت عهي كظهر : " فإن ذلك ليس بظهار عهى القولني ، فإذا كان وو  الرج  ألمته " عهيَّ كظهر أمي 

 .ليس بظهار فتوىل من ذلك أما يكون وو  املرأة لزوجها ظهاراً " أمي 

أن فيه كفارة اليمني : ء بن أيب رباح والقو  الثالث يف املستلة وهو رواية عن اإلما  أمحد وهو وو  عطا .3
قـد فرض  : وقد قال تعالى ، وذلك ألنه حترمي لشيء عهى سبي  الظهار فتشبه حترمي الطعا  وحنوه ، 

وهذا القول هو ،  يا أيها النبي لم تحرم ما أحل اهلل لك   : بعد قوله اهلل لكم تحلة أيمانكم 
هى مذهب اإلما  أمحد واألشبه بتلوله  كما وا  ذلك املوفق رمحه يف هذه املستلة ، وهو األويس ع الراجح

 .اهلل 
 [ويصح من كل زوجة : ] قوله 

يصح الظهار من ك  زوجة ، أي يصح عهى ك  زوجة ، سواء كانت الزوجة حرًة أ  أمة ، مسهمة أو ذمية 
 : ، لعموم قوله تعالى ظهار يقع ألهنا زوجة له ، فإذا هزوج أمًة فظاهر منها أو هزوج حرًة فظاهر منها فإن ال

 . الذين يظاهرون منكم من نسائهم 
 :مسألة 

 .أن ك  من يصح طماوه يصح ظهاره : القاعدة 
فما يصح ظهار الطف  غري املميز وما ظهار املكره وما اجملنون وما املغمى عهيه وما : وبناء عهى ذلك 

 .أي يف مستلة الطماق ومستلة الظهارالنائم ، وذلك ألنه ما حكم لقوهلم يف املستلتني ، 
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 :مسألة 
 هل يجوز ظهار السكران ؟

 .ما يقع ، فكذلك الظهار  – على الراجح –ينبين عهى اخلماف املتقد  يف الطماق ، وهقد  أن طماوه 
 :مسألة 

 هل يصح ظهار الصبي ؟
 .هقد  أن طماق الصيب يصح هقد  أن يف املستلة وولني ، وهذه املستلة هنبين عهى اخلماف املتقد  ، وود

وهو اختيار املوفق أن ظهار الصيب املميز ما يصح وإن كان  –يف هذا الباب  – الذي يترجح ليلكن 
طماوه يقع كما هقد  ؛ وذلك ألن الظهار ََيني مكفر وَيني الصيب ما هنعقد ، وألن الظهار منكر من القو  

 فالذي يترجحيس هذا منه منكرًا من القو  وزوراً ، وعهيه وزور ، والصيب مرفوع عنه القهم فهو غري مكه  ول
 .أن ظهار الصيب ما يصح 

وكذا إيماؤه ، فالكفارة ما جتب عهيه ، وود هقد  أن إيماء الصيب يصح ، هذا من باب إيقافه بعد أربعة أشهر  
فالذي يتبني أنه ما يسمى  دفعًا لهضرر عن املرأة ، وأما من حيث الكفارة فما ، فإنه ما كفارة عهيه ، وعهيه ؛

 .إيماء لكنه يكون يف حكم اإليماء من حيث اهفاوه بعد األربعة أشهر وذلك دفعاً لهضرر عن املرأة 
 :مسألة 

ويصح الظهار من األجنبية ألهنا َيني ُمَكفَّرة فصحَّ َعْقدها وب  النكاح ، كاليمني باهلل خبماف الطماق فهو َح ُّ 
 .وب  َعْقده  ويد النكاح و ما حُيَ ُّ 

فإذا هزوجها مل يطتها حىت يُكفر  " إن هزوجتك فتنت عهي كظهر أمي : " أن يقو  مامرأة أجنبية عنه : ومثاله 
 والذين يظاهرون منكم من نسائهم ، واآلية ووله هعاىل " أنت عهي كظهر أمي " كفارة الظهار ، أو يقو  

  جرت جمرى الغالب. 
إىل أنه ما يثبت حكم الظهار وب  التزويج وهو احتما  يف املغين  : وذهب األحناف والشافعية  
 .األو  ملا هقد  من الفرق  والراجحكالطماق 

: إما أن ينوي يف ههك احلا  أي حا  كوهنا أجنبية ، وكذا إن وا  " أنت عهي حرا  : " وكذا إن وا  ألجنبية 
، فإنه يَُديَّن لكن ما يقب  ُحْكمًا ألنه لريح يف  أردت أهنا مثهها يف التحرمي: ووا  " أنت عهي كظهر أمي " 

 .الظهار 
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 فصل
 [ويصح الظهار معجالً : ] قوله 

 " .أنت عهي كظهر أمي : " وهقدمت أمثهته كتن يقو  
 [ومعلقاً بشرط : ] قوله 

" إن ومت فتنت عهي كظهر أمي : " أو " إن دخهت الدار فتنت عهي كظهر أمي : " كتن يقو  
ق بشرط ، وهو ظهار لحيح ، فيصح هعهيق الظهار بالشروط وياسًا عهى الطماق جبامع أن كهيهما فهذا معه

 .حترمي لهزوجة 
 [فإذا ُوِجد صار ُمظاهراً : ] قوله 

 .فإذا وِجد الشرط لار مظاهراً 
 [وُمْطلقاً : ] قوله 

 .هقفهذا ظهار ُمْنَجز ُمطْ "  أنت عهي كظهر أمي" :أي غري ملوت ، فإذا وا  مامرأههأي يصح الظهار مطهقاً 
 [ ومؤقتاً : ] قوله 

أنت عهي كظهر : " أو " أنت عهي كظهر أمي يف هذه السنة : " فيصح الظهار ملوتًا كتن يقو  هلا 
 .وهكذا ، ويد  عهى لحة هتويته دليمان ؛ دلي  من األثر ودلي  من النظر " أمي يف هذا اليو  

الرتمذي وغريه يف وصة َسَهمة بن َلْخر رضي اهلل عنه وفيه ظاهرة من امرأ ي أما الدلي  األثري ؛ فهو ما رواه 
 .حىت ينسهخ شهر رمضان وأخرب النيب لهى اهلل عهيه وسهم أنه ألاب فيه فتمره بالكفارة 

تهفِّظ من وطء امرأهه فتشبه اإليماء ، واإليماء يص: وأما الدلي  النظري 
ُ
ح هتويته  فهو أن الظهار َيني ََيْتنع هبا امل

 .يقاس عهى اإليماء جبامع أن كهيهما َيني ََتْنع من الوطء : إذن " واهلل ما وطئتك هذا الشهر : " كتن يقو  
 [فإن وطئ فيه كفَّر : ] قوله 

 .ألنه يكون ود َحِنث يف َيينه 
 [وإن فرغ الوقت زال الظهار : ] قوله 

أنت عهي كظهر أمي يف شهر : " وا  مامرأهه فإذا فرغ الووت الذي حدَّده فإن الظهار يزو  ، فإذا 
 .فمضى شهر رمضان ، فقد مضى هذا الشهر فزا  مبضيه الظهار " رمضان 
 
 

 [ويحرم قبل أن يكفِّر وطٌء ودواعيه ممن ظاهر منها : ] قوله 
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 فما" أنت عهي كظهر أمي : " حير  عهى املظاهر أن يطت املرأة اليت ود ظاهر منها ، فإذا وا  مامرأهه 
 .حي  له أن يطتها حىت يكفر وهذا باإلمجاع

والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن  : ودليله قوله تعالى 
 . يتماسا 
ٍ  أو حنو ذلك فما حت  له حىت يكفر ، يف ألح وويل العهماء   وكذلك دواعي الوطء من وُ ْبهة أو َمسٍّ

 .وهو أحد وويل الشافعي وهو املشهور يف املذهب 
 :  والقو  الثاين يف املستلة وهو القو  الثاين يف مذهب الشافعي وأمحد ؛ أن ذلك حي  له لقوله هعاىل

 .وهو كناية عن الوطء  من قبل أن يتماسا 
 .هو القو  األو  ، ويد  عهيه األثر والنظروالراجح 

إلما  أمحد واحلديث حسن من حديث ابن عباس أما األثر ؛ فهو ما روى الرتمذي وأبو داود ورواه ا
، ويدخ  يف ذلك  (فـال تـَْقربهـا حتى تفعل مـا أمرك اهلل به )  :و ا  لهمظاهر  رضي اهلل عنهما أن النيب 

 .النهي عن فع  ذرائع الوطء من وبهة أو مباشرة أو مس أو حنو ذلك 
وهذا " أنت عهي كظهر أمي : "   مامرأهه فهو أن لفظ املظاهر يقتضي ذلك فإنه وا: أما دلي  النظر 

س وحنومها 
َ
يقتضي املنع من الدواعي ألن الدواعي حمرمة عهيه جتاه أمه ، وود شبه امرأهه بتمه ، وألن الُقْبهة وامل

 .من ذرائع الوطء ، والشرع إذا حرَّ  الشيء حرَّ  ذرائعه املولهة إليه 
 [وطء وال تثبت الكفارة في الذمة إال بال: ] قوله 

جيب عهيك أن هكفر :  ما هثبت الكفارة يف ذمة املظاهر إما بالوطء ، فهو عز  عهى الوطء فنقو  له 
وما حي  لك أن هطت حىت هكفر إذ َشْرط احِل ِّ الكفارة ، لكن ما هتعهق يف ذمته حىت يطت ، فهو ُودر أنه مات 

 .ماهت املرأة وب  أن يطتها فإهنا ما جتب عهيه  وود عز  عهى أن يعود ومل يطت بعد فإهنا ما جتب يف ماله ، أو
 [وهو الَعْود : ] قوله 

ثم يعودون لما  : في قوله تعالى فالَعْود هو الوطء يف ألح أووا  العهماء ، ففي العود املذكور 
 : ، فيه أله  العهم ثماثة أووا   قالوا
، هرة لفظًا فيظاهر منها مرًة أخرىهمظاأن املراد بذلك أن يعود ل:  القو  األو  وهو وو  أه  الظاهر .1

أنت عهي كظهر أمي : " ، فإذا وا  الرج  مامرأهه" أنت عهي كظهر أمي : " أي بتن يقو  هلا مرة أخرى 
 .فحينئذ  جتب عهيه الكفارة " أنت عهي كظهر أمي : " فما كفارة فإذا كرر فقا  " 
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الصحيحني أوجب عهى أوس بن الصامت رضي اهلل كما يف   وهذا القو  ضعي  هُبطهه السنة ؛ فإن النيب 
عنه الكفارة ومل يُِعْد لفظه ، وحلديث سهمة بن لخر رضي اهلل عنه املتقد  فإنه ألاب من امرأهه فتوجب النيب 

  الكفارة ومل يشرتط أن يعود يف لفظه ، وهذا القو  مل يسبق إليه الظاهريَة أحٌد من السه  الصاحل من
 . الصحابة والتابعني

أن الَعْود هو أن َُيسكها بعد أن ظاهر منها زمناً َيكنه أن : القو  الثاين وهو مذهب الشافعية  -2
مث سكت فعهيه الكفارة " أنت عهي كظهر أمي : "يطهقها فيها مبعىن حلظة َيكن أن يطهق فيها ، فهو وا  

ذ  ما كفارة عهيه ، أما إذا فحينئ" أنت طالق : " مث وا  مباشرة " أنت كظهر أمي : " ، لكن لو وا  
ألن مقتضى الظهار : أمسكها بعد ههفظه بالظهار زمنًا َيكنه أن يطهقها فيه فإن عهيه الكفارة ، والوا 

 .البينونة ، فإمساكها هو العود 
 : وهذا القو  ضعي  من وجهني  

 .ضي التحرمي أنَّا ما ُنِسهِّم أن الظهار يقتضي البينونة لكنا نقو  إنه يقت: الوجه األو  
هفيد الرتاخي ، وهذا ( مث ) ولفظة  ثم يعودون لما قالوا   :أن اهلل عز وج  وا  : الوجه الثاين 

 .اإلمساك الذي هقد  ذكره عن الشافعية ليس مبرتاخ  
وهو أن الَعْود هو الوطء كما ذكر امللل  هنا ، : والقو  الثالث يف املستلة وهو وو  مجهور العهماء  -3

، أي مث يعودون ملا والوا من حترمي املرأة فيستبيحونه أي فيستبيحون ما حرموه من  قوالاصح األ
 .وطء املرأة 

 .وود َنَصر هذا القوَ  وذكر األدلة وذكر األووا  وَبَسط الكما  فيه احلافُظ ابُن القيم يف زاد املعاد 
 [ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه : ] قوله 

 .ة وب  الوطء عند العز  عهيه يهز  إخراج الكفار 
 .، فهو شرٌط يف حهها  من قبل أن يتماسا  : لقوله تعالى 

 [وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير من واحدٍة : ] قوله 
وا  ذلك يف يو  السبت مثمًا " أنت عهي كظهر أمي : " أي من واحدة  من نسائه ، فإذا وا  مامرأهه 

أنت عهي  : " ومل يكفر ، مث وا  يف يو  الثماثاء " أنت عهي كظهر أمي : " يو  اماثنني  ومل يكفر ، مث وا  يف
ومل يكفر فما جتب عهيه إما كفارة واحدة ؛ كاليمني فإن الظهار نوع من األَيان ، والرج  إذا وا  " كظهر أمي 

 .، وهنا كذلك مث كرر ذلك وب  أن يَُكفَّر فإهنا َيني واحدة " واهلل ما دخهت دار فمان: " 
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فإنه " أنت عهي كظهر أمي : " مث َكفَّر ، مث وا  هلا " أنت عهي كظهر أمي : " أما إذا وا  مامرأهه 
 .جيب أن ُيَكّفر عن ظهاره الثاين كاليمني 

أما لو كان من عدة نساء ، فعهيه لك  واحدة كفارة ألن األعيان هعددت كما " من واحدة  : " ووله 
 .باً سيذكره امللل  وري

 [ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة : ] قوله 
فما جيب عهيه إما كفارة واحدة كاليمني ، فهو كما لو وا  " أننت عهي كظهر أمي : " إذا وا  لنسائه 

ففع  هذه األشياء كهها ، فما جتب عهيه إما  " واهلل ما أكهت هذا اليو  وما شربت وما وطئت وما خرجت : " 
فهو ظهار واحد ، أما لو " ظهر أمي أننت عهي ك: " كفارة واحدة ألهنا َيني واحدة ، وكذلك إذا وا  لنسائه

 : قال المؤلففاحلكم خيته  ولذا " أنت عهي كظهر أمي : " وا  لك  واحدة منهن
 [وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات ] 

ووا  لهثانية كذلك ووا  لهثالثة كذلك ، فيجب أن يكفر " أنت عهي كظهر أمي : " فإذا وا  لألوىل 
 .ظهار حينئذ  أَيان متعددة يف أعيان متعددة فوجب لك  َيني كفارهتا عن ك  ظهار كاألَيان ، ألن ال

 :مسألة 
، فما كفارة عهيه " وأنت عهيَّ حرا  إن شاء اهلل " " أنت عهى كظهر أمي إن شاء اهلل : " وإن وا  

يمين فقال من َحَلف على : )  ألهنا َيني كسائر األَيان ويف سنن الرتمذي أن النيب لهى اهلل عهيه و سهم وا 
 .و هو مذهب مجاهري العهماء ( إن شاء اهلل فقد استثنى فال ِحْنث عليه 

 فصل

كفارته عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين : ] قوله 
 [مسكيناً 

فيجب لآلية الكرَية ، وذلك واجب عهى الرتهيب اهفاوًا ،  -رمحه اهلل  –كفارة الظهار هي ماذكره 
عهيه أن يعتق روبة ، فإن مل جيد لا  شهرين متتابعني ، فإن مل يستطع أطعم ستني مسكيناً ، كما رهبت ذلك 
اآلية الكرَية وكما ثبت يف حديث أوس بن الصامت رضي اهلل عنه ويف حديث سهمة بن لخر رضي اهلل عنه 

 .إىل اإلطعا  ، فإن كان ما يستطيع الصيا  ِلَكرب أومرض أوَشَبق فهه امانتقا  
 .ووا  بعض احلنابهة أو لضعفه عن معيشة ههزمه أو شدة حر أو َكْثرة ُشْغ   

 :يف الروبة وهي األل  يف الكفارة  -رمحه اهلل  -مث فصَّ  امللل  
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 [وال تلزم الرقبة إال لمن َمَلكها أو َأْمكنه ذلك بثمن ِمْثلها : ] فقال 

و أَْمكنه أن َيهكها بثمن ِمْثهها أو بثمن زائد لكن ما جُيح  مباله ، فما ههز  الروبة إما ملن َمَهكها ، أ
فإذا كان مثن مثهها عشرة آماف ، فتمكنه أن يشرتيها بعشرة آماف أو بتكثر من عشرة آماف لكن ذلك ما 

 .جيح  مباله فيجب عهيه أن يشرتيها فيعتقها 
 [فاضالً عن كفايته دائماً : ] قوله 

 .سنته ههك ، كما َفسَّر ذلك بعض الُشرَّاح  أي فاضماً عن كفايته
 [وكفاية من َيُمونه وعما َيْحـتاجه من مسكـن وخـادٍم ومركب وَعَرض ِبْذلـة : ] قوله 
 .الثوب اخلَِهق : الِبْذلة 
 [وثياب َتَجمٍُّل ، وماٍل يقوم كسبه بمؤنته : ] قوله 

 .ها نفقته ونفقة من َيونكتن يكون له دُكَّان أو له آلة يعم  عهيها وحُيِّص  من
 [وكتب علم ووفاء دين : ] قوله 

فما جتب عهيه الروبة إما أن هكون هذه املذكورات فاضهة عن حاجته ، وذلك ألن ما استغروته حاجة 
اإلنسان فهو كاملعدو  ، فهذه األشياء املذكورة هو حمتاج إليها ، وما استغروته حاجة اإلنسان هو كاملعدو  ، 

 جيده ، فكما لو مل يكن عنده كتب وكما لو مل يكن عنده خاد  وكما لو مل يكن عنده آلة وحنو أي كما لو مل
 .ذلك 

فما استغروته حاجة اإلنسان فهو كاملعدو  وذلك ألن ما هستغروه حاجة اإلنسان من احلرج أن ُيَكهَّ  ببيعه 
وما جعل عليكم في الدين من  : اىل واماستغناء عنه ومعهو  أن احلرج مرفوع يف الشريعة اإلسمامية وا  هع

 . حرج 
 :مســألة 

 .أن املعترب يف الكفارات كهها ووت الوجوب : اعهم أن القاعدة يف املذهب 
وووت الوجوب يف كفارة الظهار هو الَعْود أي الوطء ، فإذا وطئ فهذا هو ووت وجوب كفارة الظهار 

عند وطئه مث أَْعسر فتتعهق الروبة يف ذمته فهيس له أن ينتق  إىل عهيه ، فهو كان موسراً وادراً عهى أن يعتق روبة 
الصيا  وما إىل اإلطعا  بعد الصيا  ، والعكس بالعكس ، فهو أنه كان عند الوطء معسرًا ، والواجب عهى 
له املعسر هو الصيا  ألنه غري وادر عهى اإلعتاق ، فإذا أيسر فما جيب عهيه أن يُعتق روبة ألننا ننظر إىل حا
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أثناء اإلجياب ، فالواجب عهيه هو الصيا  ، لكن إن شاء أن يعتق روبة فهه ذلك ألهنا هي األل  ، هذا هو 
 .املشهور يف مذهب اإلما  أمحد يف الكفارات كهها ، وهكذا يف كفارة اليمني وغريها 

عهيه اإلطعا  واليمني ووت وجوهبا احلنث ، فهو أن رجمًا َحَه  أما يفع  كذا ففعهه وكان موسرًا ف
ما جيزئك أن هصو  ب  عهيك أن هعتق أو هطعم : والكسوة أو حترير الروبة ، لكنه أعسر بعد ذلك فنقو  له 

 .مىت هيسر لك األمر
أن املعترب يف الكفارات هو : والقو  الثاين يف املستلة وهو رواية عن اإلما  أمحد حكاها عنه ابن عقي  

 .انظر إىل حالك ه  أنت موسر أو معسر : ي نقو  األداء ، وعهيه فمىت أراد أن يلد
، فإن الفاء لهتعقيب  فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا  : ، وهو ظاهر اآلية الكرَية  أظهرواألو  

 .فاملعترب حاله عند الوجوب 
 [ وال يجزئ في الكفارات كلها إال رقبة مؤمنة : ] قوله 

 .ة ، وهذا هو مذهب اجلمهور ، خمافاً أليب لهحنفية فما جيزئ يف الكفارات كهها إما روبة ملمن
  :ف ما جيزئ يف الكفارات إما أن هك ون الروبة م لمنة ، وذلك لق وله هعاىل يف كفارة القت  

  فتحرير رقبة مؤمنة  والقاعدة هي هقييد املطهق باملقيد إذا احتد يف احلكم، ولقو  النيب ،  فيما
 ( .ها فإنها مؤمنة أعتق: )  ثبت يف لحيح مسهم

ومل  فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا  : وأما احلنفية فاستدلوا باإلطماق يف اآلية الكرَية يف الظهار 
 .يشرتطوا أن هكون الروبة ملمنة ، لكن كما هقد  يُقيَّد املطهق باملقيد ألن احلكم متحد وإن كان السبب خمتهفاً 

 [العمل ضرراً بيناً َسليمة من َعْيب ُيِضرُّ ب: ] قوله 
فيشرتط يف الروبة أن هكون سهيمة من العيوب اليت َتنع العم  أو ُهِضرُّ به ضررًا بينًا وهذا باهفاق 
العهماء ، وذلك ألن املقصود من العتق ََتْهيك العبد منافعه وََتهيكه من التصرف بنفسه ، فاشرُتط فيمن يُ ْعَتق 

إذا كان ما يَتمكَّن من العم  أو يَ َتمَّكن منه بضع   شديد فإنه ما َيِصحُّ  أن يكون ممن يَ َتمكَّن من العم  ، أما
 .عتقه 

كالعمى والَشَلل ليٍد أو رجٍل أو َقْطعهما أو َأْقطع اإلصبع الوسطى أو السبابة أو اإلبهام : ] قوله 
 [أو األنملة من اإلبهام أو َأْقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة 

وو  امللل  ُهِضر بالعم  ضررًا بينًا ، وحيث إن احلكم يدور مع عهته وجوداً ك  هذه املسائ  يف 
وعدمًا فإن بعض ما ذكره امللل  ود ما يضر بالعم  ضررًا بينًا ما سيما مع اختماف الزمان ، فقد يكون 

يف زمننا ، األعمى يف زمن ما ، عماه يضر به ضررًا بينًا ، بينما يكون يف زمان آخر َيكنه أن يعم  كما هو 
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فاملقصود أنه حيث هثبت العهة يف هذا املعيب وهو أن يكون عيبه ود َأَضرَّ به ضررًا بينًا بعمهه فإنه ما يصح 
إعتاوه وما جيزئ ، وأما إن كان هذا العيب ما ُيِضر به ضررًا بينًا وَيكنه اماستفادة من منافع نفسه فإن عتقه 

 .لحيح
ليس مبَسهَّم يف ك  زمن ، ولذا ورد عن اإلما  أمحد يف مقطوع ما ذكره امللل  من األمثهة : إذن 

 .أنه جيزئ إعتاوه لقدرهه عهى العم  : اإللبع 
 [وال يجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه : ] قوله 

 .لهعهة املتقدمة 
 [وال أم ولد : ] قوله 

ت من سيدها فإهنا فما جيزئه حترير أ  الولد وذلك لوجود سبب آخر يقتضي حتريرها وهو كوهنا ود ولد
 .هَ ْعتق مبوهه ، وعهيه فإعتاوه يف الكفارة ليس السبب املستق  يف إعتاوها 

 [ويجزئ المدَّبر: ] قوله 
 .وعهيه فيصح عتقه فيجزئ هنا يف باب الكفارات  -كما هقد    -فاملدبَّر جيزئ إعتاوه ألن املدبر يصح بيعه 

 [األمة الحامل ولو استثنى حملهاوولد زنا واألحمق والمرهون والجاني و : ] قوله 
فهو حرَّر أمًة وهي حام  فإن ذلك جيزئ وإن استثين محهها ، وأيضًا لو َحرَّر ولد الزنا أو األمحق أو 
املرهون أو اجلاين فإن ذلك جيزئ ؛ ألن هلماء داخهون يف عمو  اآلية ، وما فيهم من العيب ما ُيِضر بعمههم 

 .فما مانع من إجزاء إعتاوهم 
 صلف

 [ يجب التتابع في الصوم : ] قوله 
، فإن  فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين  : لقوله تعالى وهو أن يصو  شهرين متتابعني ، 

نوى يف أثناء الشهرين ليامًا آخر كنذر أو هطوع أو وضاء لو  رمضان فإنه يكون بذلك ود أبط  هتابع 
 .يستتن  الصيا  من جديد ألن اهلل أوجب التتابع لومه وعهيه فما جيزئه هذا الصو  ب  ما بد أن 

 [فإن تخلَّله رمضان : ] قوله 
كتن يصو  شهر شعبان مث لا  رمضان مث أفطر يو  العيد مث لا  ثماثني يومًا ، فصيامه جمزئ ، 
وذلك باهفاق العهماء ، ولو  رمضان ليس بقاطع ألن ليا  أيا  رمضان يتعني عهيه فيكون معذورًا بقطع 

شهرين املتتابعني ، وعهيه فما ينقطع التتابع ب  يصح لهعذر ، خبماف النذر ووضاء الصو  فإنه ما يتعني عهيه ال
 .لومها يف ذلك اليو  الذي لامه فيه أثناء الشهرين 
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 [أو ِفْطٌر يجب كعيٍد وأيام تشريق وحيٌض ومرٌض مخوٌف ونحوه : ] قوله 

أو حيض لهمرأة أو نفاس لهمرأة أيضًا أو جنون أو مرض خموف وحنو  فإذا خته  ليامه أيا  عيد أو أيا  هشريق
ذلك فإن التتابع ما ينقطع هلذا الِفْطر ، وذلك ألن هذا عذر ما ُلْنع لهمكه  فيه ، وهذا عند مجهور العهماء 

. 
 [أو أفطر ناسياً أو مكرهاً أو لعذٍر يبيح الفطر لم ينقطع : ] قوله 

وجيوز معه  -ولو غري خَمُوف  -ًا أو جاهمًا أو لعذر يبيح الِفْطر من سفر  أو مرض  فإذا أفطر ناسيًا أو ُمْكره
 .الفطر يف هنار رمضان فإن التتابع ما ينقطع ، يف املشهور من املذهب 

أن التتابع ينقطع فيجب عهيه اماستئناف فيبدأ من : والقو  الثاين يف املستلة وهو مذهب املالكية واألحناف 
 .جديد 
بتن هذا العذر الواوع إمنا هو باختياره ، والنسيان واإلكراه واجله  وإن كان عذرًا يف املكه  لكنه : دلوا واست

 .واطٌع لهتتابع 
يف هذه املستلة وياساً عهى ليا  رمضان ، فإذا كان لو  رمضان وهو فرض  هو الراجحوالقو  األو  

الِفْطر فصيا  الكفارات  -مع هذه األعذار املتقدمة  -ه من فرائض اإلسما  ومبىن من مبانيه الِعظا  ، جيوز في
 .أوىل يف ذلك 
 [ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرٍة فقط : ] قوله 
 .هي لدوة الِفْطر : الِفْطرة 

فيجزئ التكفري مبا جيزئ يف لدوة الفطر من ََتْر  أو أَِوط  أو َوْمح أي بُ ّر أو َشعري أو َزبيب ، كما ورد 
أن : ، فما جيزئ ، إذن -كما هقد  يف لدوة الِفْطر   –من حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما  يف الصحيحني

 .يكفر باألرز وما بغريه  من ووت البهد ، هذا هو املشهور يف مذهب اإلما  أمحد وما دلي  عهيه 
َعدُّ يف الُعْرف أن أي طعا  ي ُ : ما اختاره شيخ اإلسما  وههميذه ابن القيم وهو  –يف هذه املستلة  – والراجح

، فاهلل مل حيدد ومل  فإطعام ستين مسكينًا  : طعامًا فإنه جيزئ التكفري به ، وذلك إلط ماق اآلية الكرَية 
يقدر لنا اإلطعا  فرجع ذلك إىل العرف ، فاألرز عندنا طعا  من أوسط ما نطعم أههنا ، وكذلك بعض األُد  

 .فإهنا من الطعا  يف الُعْرف 
 [وال يجزئ من البـُرِّ َأَقلَّ من ُمدٍّ وال من غيره أقل من ُمدَّين : ] قوله 
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إما ربع الصاع ، وما جيزئ من التمر وحنوه كالشعري إما نص  الصاع  -وهو القمح  -ماجيزئ من الرب 
. 

 [لكل واحٍد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم : ] قوله 
ح أن يُدفع إىل الغارمني وغري ذلك من األلناف جيوز أن يدفع الطعا  إىل املللفة وهوهبم ، ويص: إذن 

 .الثمانية املذكورة يف سورة التوبة ، وهذا وو  ضعي  
: ، فـإن اهلل قـال أن دفعها ما جيزئ إما لهمساكني وهو ظاهر القرآن : وهو اختيار ابن القيم والراجح

  فإطعام ستين مسكينًا  واآلية هي قوله تعالى ، : فقراء إنما الصدقات لل… ..  إمنا هي يف زكاة
 .املا  

اهم لم ُيْجزئه : ] قوله  ّّ  [وإن غّدى المساكين أو َعشَّ
فهو وضع لهمساكني ومحاً وهذا القمح مخسة عشر لاعاً لكنه مطبوخ فذلك ما جيزئه يف املشهور من 

 .املذهب، وذلك ماشرتاط التمهيك فيشرتط أن َُيَهِّكهم هذا الطعا  
املستلة وهو رواية عن اإلما  أمحد وهو مذهب مالك وأيب حنيفة واختيار شيخ  والقو  الثاين يف

وود  فإطعام ستين مسكينًا  : أن ذلك جيزئ وذلك إلطماق اآلية الكرَية: اإلسما  وههميذه ابن القيم 
فارًة لفطره كان َيْصنع الثريد فُيطعمه املساكني ك: " هقد  يف سنن الداروطين أن أنس بن مالك رضي اهلل عنه 

 .وهذا ظاهر القرآن  الراجح، وهذا هو القو  " يف هنار رمضان 
 .لكن ما يشرتط القدر الواجب وهو اختيار شيخ اإلسما  فهو أشبعهم  خبمسة آلع أجزأ  

 [ وتجب النية في التكفير من َصْوٍم وغيره : ] قوله 
ا كفارة لظهار، أو لا  ومل ينو أنه كفارة وهذا ظاهر ألن األعما  بالنيات ، فهو أعتق روبة ومل ينو أهن

 .لظهار فإن ذلك ما جيزئ ألن األعما  بالنيات 
 : مســألة 

وما جيزئه إما أن يطعم ستني مسكيناً لظاهر اآلية الكرَية وهو مذهب اجلمهور ، خمافاً أليب حنيفة فهو 
 والراجحجلمهور عهى خمافه ، أعطى واحدًا طعا  ستني مسكينًا فإن ذلك جيزئ يف مذهب أيب حنيفة ، وا

فقد نص اهلل عهى العدد  فإطعام ستين مسكينًا  : قال تعالى مذهب اجلمهور لظاهر اآلية الكرَية ، فقد 
 .فما جيزئه أن يدفع مخسة عشر لاعاً من الرب ملسكني واحد 

 [وإن أصاب الُمظاهر منها ليالً أو نهاراً انقطع التتابع : ] قوله 
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اهر امرأهه اليت ظاهرها ولو ليمًا فإن التتابع يَ ْنقطع ، فعهيه أن يستتن  ليا  الشهرين من إذا جامع املظ
 .جديد

هذا هو القو  األو  يف املستلة وهو مذهب مجهور العهماء ، وذلك ألن اهلل عز وج  أوجب ليا  
 .كما أمره اهلل هعاىل   شهرين متتابعني وب  التماس فإذا َمسَّها يف ليهة فإنه مل يصم الشهرين املتتابعني

أنه إن جامعها ليمًا فإن ذلك ما ُيضر بتتابعه لكنه يتمث : والقو  الثاين يف املستلة وهو مذهب الشافعية 
، وذلك ألنه لا  الشهرين املتتابعني ، وما فعهه ما ُيِضر بتتابعه فقد فع  ما أمره اهلل من لا  شهرين متتابعني 

. 
، وذلك ألن القو  األو  منتقض  وى عندي واهلل أعلم هو القول الثانيواألقوالقومان فيهما ووة ، 

 :مبستلتني 
أن من جامع امرأهه فإنه جيب عهيه أن يكفر بعد ذلك كما هقد  يف وصة أوس بن : املستلة األوىل  .1

ذلك الصامت رضي اهلل عنه ويف وصة سهمة بن لخر رضي اهلل عنه ، فإهنما ود وطئا وب  أن ُيَكفِّرا ، ومع 
 .بالكفارة  فقد أمرمها النيب 

إذا جامع امرأهه أثناء إطعامه فإنه يتمث لكن اإلطعا  يصح ، فهو أنه أطعم يف : أهنم والوا : واملستلة الثانية  .2
يو  عشرة مساكني مث جامع امرأهه وب  أن يتم إطعا  ستني مسكينًا ، فإن اإلطعا  عندهم جمزئ ، ويكون آمثاً 

فيما يظهر يل مذهب  فاألرجحب  أن يطعم ستني مسكينًا ، وهذا يَ ْنقض ووهلم املتقد  ، لكونه مس امرأهه و
 .الشافعية واهلل أعهم 

وأعهم أن اإلطعا  كالصيا  ، فهيس له أن ََيَسَّ امرأهه وب  أن يُْطعم ، واهلل عز وج  مل يذكر ذلك يف 
إحلاق النظري بنظريه ، وألهنما متماثمان فكمامها  اإلطعا  يف كفارة الظهار ِلما يف ذكره من اإلطالة ويُكتفى ب

كفارة ، ب  اشرتاط ذلك يف اإلطعا  أوىل ألن اإلطعا  يف الغالب زمنه يسري فقد يكفِّر باإلطعا  يف ساعة 
 .واحدة خبماف الصيا  فإنه يكون يف شهرين متتابعني 

 [وإن أصاب غيرها ليالً لم ينقطع : ] قوله 
، ر  عهيه بالظهارائه ليمًا فإن التتابع ما ينقطع ، وهذا ظاهر ألن غريها مل حتَْ فإذا ألاب غريها من نس

 .فهيس له أن يطت هذه املرأة اليت ظاهرها ، أما لو وطئ غريها من نسائه فما حرج عهيه يف ذلك 
 آله وصحبه أجمعينوعلى واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد 

 


